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Vigtig information om det anvendte kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen.

Kølemiddeltype: R410A

GWP(1) værdi: 1975

(1) GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet
afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale
forhandler for yderligere oplysninger.

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Vi anbefaler, at man læser denne betjeningsvejledning omhyggeligt
før brug for at få fuldt udbytte af klimaanlæggets funktioner og for at
undgå funktionsfejl på grund af forkert håndtering.

Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der udelukkende skal
håndteres af fagfolk.

■ De forholdsregler, som vises her, er inddelt i følgende to typer.
Hver type forholdsregler beskriver vigtige forhold om sikkerhed.
Følg forholdsreglerne nøje.

■ Efter endt læsning skal denne vejledning opbevares på et sted,
hvor alle brugere kan få adgang til den på ethvert tidspunkt. Man
skal endvidere overdrage denne betjeningsvejledning til en ny
bruger, når den nye bruger overtager anlægget.

Advarsel

■ Det kan være sundhedsskadeligt at udsætte din krop for
luftstrømmen i for lang tid ad gangen.

■ For at undgå elektrisk stød, brand eller tilskadekomst, skal man
standse driften og slå afbryderen fra, hvis man opdager noget
usædvanligt, f.eks. at der lugter brændt, og man skal kontakte
forhandleren.

■ Få forhandleren til at installere enheden.
Forkert udført installation, som man selv foretager, kan medføre
vandlækage, elektrisk stød og brand.

■ Spørg forhandleren vedrørende forbedringer, reparation og
vedligeholdelse.
Forkert udført forbedring, reparation og vedligeholdelse kan
medføre vandlækage, elektrisk stød og brand.

■ Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget
eller -udtaget. Da ventilatoren kører med høj hastighed, vil det
medføre tilskadekomst.

■ Kølemidlet i systemet er sikkert, og lækage forekommer normalt
ikke. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet, kan det udvikle en
farlig gasart ved kontakt med en brænder, et varmeapparat eller
et komfur.
Tag ikke systemet i brug igen, før en installatør er færdig med at
reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

■ Hvis der er kølemiddellækage, skal man kontakte forhandleren.
Når enheden installeres i et lille rum, skal man sørge for, at den
mængde kølemiddel, som eventuelt kan lække, ikke overskrider
grænseværdien, selv hvis lækage forekommer. Hvis der lækker
kølemiddel, og grænseværdien overskrides, kan der forekomme
ulykker på grund af for lidt ilt.

■ Forkert installation eller montering af udstyret eller tilbehøret kan
resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand eller anden
beskadigelse af udstyret. Anvend kun tilbehør fra Daikin, som er
specielt beregnet til brug sammen med udstyret, og få tilbehøret
monteret af en professionel.

■ Få din forhandler til at flytte og installere enheden.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk
stød eller brand.

■ For at undgå elektrisk stød, brand, tilskadekomst eller
beskadigelse af enheden må du ikke bruge sikringer med en
forkert størrelse, og du må heller ikke brug kobber- eller ståltråd
i stedet for sikringer.

■ Der skal etableres en jordforbindelse.
Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør, en afleder eller
en telefon-jordforbindelse.
Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller
brand.
Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan
medføre skader på klimaanlægget.

■ Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre
elektrisk stød eller brand.

■ Kontakt forhandleren, hvis klimaanlægget oversvømmes på
grund af en naturkatastrofe såsom en oversvømmelse eller en
tyfon.
I dette tilfælde må du ikke anvende klimaanlægget, da det ellers
kan medføre defekt, elektrisk stød eller brand.
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Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs
betjeningsvejledningen nøje, før klimaanlægget tages i
brug. Den beskriver, hvordan enheden betjenes optimalt,
og er en hjælp, hvis der opstår fejl. Denne manual vedrører
kun indendørsenheden. Brug den sammen med betjenings-
vejledningen til udendørsenheden. Gem vejledningen til
fremtidig brug efter endt læsning.

Hvis ADVARSLER ignoreres, kan det få alvorlige følger
såsom død eller alvorlig tilskadekomst.

Hvis FORHOLDSREGLER ignoreres, kan det medføre
tilskadekomst eller beskadigelse af udstyret.
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Pas på

■ Brug ikke systemet til andre formål end de tiltænkte.
For at undgå kvalitetsforringelse skal man ikke bruge enheden til
køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr
eller kunstgenstande.

■ Fjern aldrig ventilatorgitteret på udendørsenheden.
En ventilator, der roterer med høj hastighed uden afskærmning,
er meget farlig.

■ For at undgå iltunderskud skal du ventilere rummet tilstrække-
ligt, hvis der anvendes udstyr med brænder sammen med
klimaanlægget.

■ Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er
beskadigelse på enhedens ramme eller fittings.
Hvis de er beskadigede, kan enheden vælte og forårsage
ulykker.

■ Brug aldrig letantændelig spray, f.eks. hårspray, lak eller maling,
i nærheden af enheden.
Det kan medføre brand.

■ Før man rengør enheden, skal man standse driften og slå
afbryderen FRA.
Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst.

■ Betjen ikke systemet med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.

■ Placér ikke ting, der kan beskadiges af fugt eller vand, under
indendørsenheden.
Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er over 80%, hvis
drænafgangen er blokeret eller hvis filteret er tilsmudset.

■ Placér ikke redskaber og anordninger, der frembringer åben ild,
på steder udsat for luftstrømmen fra enheden eller under
enheden. Det kan medføre ufuldstændig forbrænding eller
deformation af enheden på grund af varmen.

■ Børn må ikke komme i nærheden af udendørsenheden, og man
må ikke placere objekter på udendørsenheden.
Hvis man falder ned fra udendørsenheden, kan det medføre
tilskadekomst.

■ Udsæt aldrig små børn, planter eller dyr for den direkte
luftstrøm.
Små børn, dyr og planter kan tage skade.

■ Vask ikke systemet med overdreven brug af vand.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

■ Enheden må ikke installeres på steder, hvor der er fare for, at
antændelige gasser kan lække.
Hvis der lækker antændelige gasser omkring enheden, kan
dette medføre brand.

■ Montér drænslangen, så vandet afledes uden hindring. Ukorrekt
vandafledning kan medføre vædning af bygningen, møbler osv.

■ Børn må ikke lege på eller omkring udendørsenheden.
Hvis de ved et uheld berører enheden, kan de komme til skade.

■ Placér ikke en blomstervase eller andet, der indeholder vand, på
enheden.
Vand kan trænge ind i enheden og medføre elektrisk stød eller
brand.

■ Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys.
LCD-displayet kan blive misfarvet, så data ikke kan vises.

■ Tør ikke fjernbetjeningens driftspanel af med benzin, fortynder,
en klud med kemikalier eller lignende.
Panelet kan blive misfarvet, eller malingen kan skalle af. Hvis
panelet er meget snavset, kan man dyppe en klud i et neutralt
rensemiddel fortyndet med vand, vride kluden grundigt og
aftørre panelet. Panelet skal aftørres med en tør klud.

■ Berør aldrig fjernbetjeningens indvendige dele.
Fjern ikke frontpanelet. Nogle dele bag panelet er farlige at
berøre, og det kan medføre fejl på anlægget. Kontakt
forhandleren vedrørende kontrol og justering af indvendige dele.

■ Fjernbetjeningen må ikke ligge et sted, hvor der kan sprøjte
vand på den.
Hvis der trænger vand ind i enheden, kan det medføre fejlstrøm
eller ødelæggelse af indvendige elektroniske dele.

■ Lad aldrig indendørsenheden eller fjernbetjeningen blive våd.
Vask ikke udendørsenheden med vand.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

■ Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med et hårdt,
spidst objekt.
Det kan beskadige fjernbetjeningen.

■ Træk og vrid ikke den elektriske ledning til fjernbetjeningen.
Det kan medføre fejl på enheden.

■ Brug ikke enheden, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet.
Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og
dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er
overfølsomme over for kemikalier.

■ Placer aldrig noget i luftind- eller -udtaget.
Hvis noget berører ventilatoren ved høj hastighed, kan det være
farligt.

■ Lad være med selv at undersøge eller udføre service på
enheden.
Få en uddannet servicetekniker til at gøre det.

■ Enheden og udstyret må ikke benyttes af børn eller svagelige
personer uden overvågning.

■ Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
enheden/udstyret.

■ Spørg installatøren ved indvendig rengøring af klimaanlægget.
Forkert rengøring kan medføre, at plasticdelene ødelægges,
eller forårsage driftsfejl på grund af vandlækage eller elektrisk
stød.

■ Rør ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne på klima-
anlægget.
Ellers kan det medføre tilskadekomst.

■ Start eller stands ikke klimaanlægget ved at slå afbryderen til
strømforsyningen TIL eller FRA.
Ellers kan det medføre brand eller vandlækage.
Endvidere vil ventilatoren rotere pludseligt, hvis kompensation
for manglende strømforsyning aktiveres, hvilket kan medføre
tilskadekomst.

■ Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg
for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden.
I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden.
Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre
funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med
elektriske dele.

■ Vær forsigtig, når du rengør eller inspicerer luftfilteret.
Det er nødvendigt at arbejde i højden, og du skal derfor være
meget forsigtig.
Hvis stilladset er ustabilt, kan du risikere at falde ned eller at få
overbalance og derved komme til skade.

ENHED TIL BEHANDLING AF UDENDØRS LUFT: 
NAVN PÅ HVER DEL (Se figur 1)

1 Luftudtag

2 Fjernbetjening

3 Luftfilter (tilbehør, medfølger ikke)

4 Jordledning

5 Boks til elektriske dele

6 Udendørs luftindtag

7 Kølerør og forbindelsesledninger

8 Strømforsyningsledning

9 Drænrør

10 Varmeveksler

11 Ventilator

12 Sæt med afløbsbakke (tilbehør, medfølger ikke)
Betjeningsvejledning
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FJERNBETJENING: BETEGNELSE OG FUNKTION 
FOR HVER ENKELT KONTAKT OG DISPLAY (Se
figur 2)

1. Tænd/sluk-knap
Tryk på knappen for at starte anlægget. Tryk på knappen igen for
at standse anlægget.

2. Driftslampe (rød)
Der er lys i denne lampe, når systemet kører.

3. Display " " (kontrolleret omskiftning)
Det er ikke muligt at skifte mellem opvarmning/køling, når dette
symbol vises.

4. Display " " " " " " " " (driftstilstand)
Displayet viser den aktuelle driftstilstand.

5. Display " " (programmeret tid)
Displayet viser det programmerede tidspunkt for start og
standsning af systemet.

6. Display " " (inspektion/test-drift)
Når man trykker på knappen inspektion/test-drift, viser displayet
den driftstilstand, som systemet rent faktisk befinder sig i.

7. Display " " (centralt styret omskiftning)
Når dette vises på displayet, omskiftes systemet centralt.
(Dette er ikke en standardfunktion.)

8. Display " " (tid til at rense luftfilter)
Når dette vises på displayet, er det tid til at rense luftfilter.
(luftfilteret er ekstraudstyr, medfølger ikke.)

9. Display " " (afrimning/varmstart)
Se "Om opvarmning" på side 4.

10. Knap timer start/stop
Se "Programmering af systemets start/stop-funktioner ved hjælp
af timer" på side 4.

11. Timer tænd/sluk-knap
Se "Programmering af systemets start/stop-funktioner ved hjælp
af timer" på side 4.

12. Knap inspektion/test-drift
Denne knap bruges kun af særligt uddannede teknikere til
vedligeholdelse.

13. Knap programmeringstid
Anvend denne knap ved programmering af tidspunkt for start og/
eller stop.

14. Knap til nulstilling af filtersymbol
Se "Vedligeholdelse" på side 5.

15. Knap til valg af driftsmåde
Tryk på denne knap for at vælge den driftsmåde, som du ønsker.

DRIFTSOMRÅDE

Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder
for at opnå sikker og effektiv drift.

Køling

Opvarmning

Hvis temperaturen eller luftfugtigheden overstiger disse angivelser,
vil sikkerhedsanordningerne muligvis blive tilkoblet, og enheden vil
muligvis ikke fungere.

DRIFTSPROCEDURE

■ Tænd for strømforsyningen 6 timer før drift for at beskytte
enheden.

■ Hvis man afbryder strømforsyningen under drift, starter
anlægget automatisk igen, når der atter tændes for strømmen.

■ Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen.
Hvis man har behov for styring af rumtemperatur, skal man
installere enheden sammen med indendørsenheden for
luftkonditionering af rum.

■ Denne enhed er indstillet til at køre, så temperaturen på
afgangsluften ligger så tæt som muligt på den indstillede
temperatur.
Dette kan dog være umuligt på grund af den udendørs
lufttemperatur.
Enheden er fra fabrikken indstillet til en temperatur på 18°C for
køling og 25°C for opvarmning
Den indstillede temperatur kan ændres mellem 13 og 25°C for
køling og 18 og 30°C for opvarmning gennem lokal indstilling
med brug af fjernbetjeningen. Spørg din forhandler om den
indstillede temperatur og om, hvordan man ændrer den.
Den indstillede temperatur vises ikke på fjernbetjeningen.

Køling, opvarmning, automatik og kun ventilation (Se
figur 3)

■ Hvis displayet på fjernbetjeningen viser " "
(kontrolleret omskiftning), kan man ikke foretage omskiftning.

■ Se kapitlet "Indstilling af hovedfjernbetjeningen" på side 4, hvis

displayet " " (kontrolleret omkobling) flimrer.

■ Ventilatoren kan køre ca. 1 minut efter at opvarmningen er
stoppet.

■ Ventilatoren kan standse øjeblikkeligt. Dette er ikke en
fejlfunktion.

BEMÆRK ■ I modsætning til egentlige driftssituationer viser
displayet på figur 2 alle symboler/meddelelser,
der kan forekomme.

■ Hvis displayet " " (tid til at rense luftfilter)
vises, skal du rense luftfilteret som beskrevet i
"Vedligeholdelse" på side 5. Tryk på filter-reset-
knappen på fjernbetjeningen, når luftfilteret er
renset og sat i igen. Filterlampen på displayet
slukker.

■ Denne betjeningsvejledning omhandler enheden
til behandling af udendørs luft.
Se udendørsenhedens betjeningsvejledning
vedrørende detaljer om indendørsenheden til
luftkonditionering i rum.

TEST

Udendørstemperatur

Temperatur Fugtighed

19~43°C DB(*)

(*) Se bemærkning nedenfor.

30~90% (Lang tids drift ved en 
luftfugtighed over 90% kan medføre, 
at der dannes kondens på enheden, 
og at det drypper.)

≤32°C WB

BEMÆRK ■ Driftsmåden VENTILATION er automatisk
indstillet til ≤19°C DB.

■ Brug ikke KØLING eller VENTILATION, hvis
udendørstemperaturen er 5°C eller lavere.
Enheden standser for at beskytte sig selv mod
frostskader. Vælg i dette tilfælde AUTOMATIK
eller OPVARMNING.

Udendørstemperatur

–5~15°C DB(*)

(*) Se bemærkning nedenfor.

BEMÆRK Driftsmåden VENTILATION er automatisk indstillet til
en temperatur på 15°C DB eller derover.
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Start af systemet

1 Tryk på knappen til valg af funktion flere gange, og vælg den
ønskede funktion.

" " Køling

" " Opvarmning

" " Automatisk drift

" " Kun ventilation

2 Tryk på on/off-knappen.

Driftslampen lyser, og systemet starter.

Standsning af systemet

3 Tryk på on/off-knappen igen.

Driftslampen slukker, og systemet standser.

Om opvarmning

Afrimning

■ Under opvarmningen bliver udendørsenhedens konvektor
koldere. Varmekapaciteten falder, og systemet starter
afrimningen.

■ Ventilatoren i indendørsenheden standser, og displayet på

fjernbetjeningen viser " ".

■ Efter højest 12 minutters afrimning starter opvarmningen igen.

Varmstart

■ Ved start af opvarmning standser indendørsventilatoren
automatisk for at undgå, at der blæser kold luft fra
indendørsenheden. Displayet på fjernbetjeningen viser

" ".

Programmering af systemets start/stop-funktioner 
ved hjælp af timer (Se figur 4)

■ Timeren kan styres på en af følgende to måder.

Programmering af stoptidspunkt " ": Systemet stopper
driften, når det indstillede tid er udløbet.

Programmering af starttidspunkt " ": Systemet starter
driften, når den indstillede tid er udløbet.

■ Timeren kan programmeres til maks. 72 timer.

■ Tidspunkter for start og stop kan programmeres samtidigt.

1 Tryk på knappen til start/stop af timeren flere gange, og vælg
den ønskede funktion på displayet.

Displayet blinker.

■ Indstilling af timer stop " "

■ Indstilling af timer start " "

2 Tryk på knappen til indstilling af tid, og angiv systemets stop- og
starttidspunkt.

Ved hvert tryk på denne knap, formindskes tiden med
1 time.

3 Tryk på knappen timer on./off.

Proceduren for indstilling af timeren slutter. Displayet

" " eller " " flimrer ikke længere, men lyser nu
konstant.

Eksempel: (Se figur 5)

Hvis timeren er kodet til at standse systemet efter 3 timer og starte
igen efter 4 timer, vil systemet standse efter 3 timer og starte igen
1 time senere.

Indstilling af hovedfjernbetjeningen (Se figur 6)

■ Hvis systemet er installeret som vist på figur 7 og figur 8, er det
nødvendigt at udpege en af fjernbetjeningerne til at være
master-fjernbetjening.

■ Hvis en udendørsenhed er tilsluttet flere enheder til behandling
af udendørs luft, skal du angive en af fjernbetjeningerne som
master-fjernbetjeningen. (Se figur 7)

■ Hvis en udendørsenhed er tilsluttet enheder til behandling af
udendørs luft og indendørsenheder til luftkonditionering af rum,
skal du angive en af indendørsenhedernes fjernbetjeninger som
master-fjernbetjeningen. (Se figur 8)
Ellers vil drift af systemet blive ændret gennem behandling af
udendørs luft i automatisk drift.

■ Man kan kun vælge opvarmning, køling eller automatik med
master-fjernbetjeningen (kun hvis fjernbetjeningen på enheden
til behandling af udendørs luft er angivet som master-
fjernbetjeningen).

■ Displayet på de sekundære fjernbetjeninger viser " "
(kontrolleret omskiftning), og de følger automatisk den
driftsmåde, som er angivet med master-fjernbetjeningen.

■ Det er dog muligt at ændre til "kun ventilation" med slave-
fjernbetjeningerne.

Sådan defineres master-fjernbetjeningen (Se figur 6)

1 Tryk på knappen til valg af funktion på den nuværende master-
fjernbetjening i 4 sekunder.

Displayet på alle sekundære fjernbetjeninger, som er tilsluttet

den samme udendørsenhed viser  (kontrolleret
omskiftning).

2 Tryk på knappen til valg af funktion på den fjernbetjening, du
ønsker at definere som hovedfjernbetjeningen. Så er
definitionen fuldført. Denne fjernbetjening er nu udpeget til at
være master-fjernbetjeningen, og displayet, som viser

" " (kontrolleret omskiftning), forsvinder.

Displayet på de andre fjernbetjeninger viser " "
(kontrolleret omskiftning).

BEMÆRK ■ Køling/opvarmning
Udendørs luft er kølet eller opvarmet og ledes
inden for.

■ Automatisk drift
I denne driftsmåde styres skift mellem køling/
opvarmning automatisk.

■ Kun ventilation
Udendørs luft ledes ind ubehandlet.

BEMÆRK Sluk ikke for strømmen, lige efter at enheden er
standset, men vent mindst 5 minutter.

BEMÆRK ■ Når du indstiller timer stop og start samtidigt,
skal du gentage fremgangsmåden ovenfor
(fra trin 1 til trin 3).

■ Efter programmering af timeren, viser
displayet den tilbageværende tid.

■ Tryk på knappen timer on/off for at slette
programmeringen. Displayet forsvinder.
Betjeningsvejledning
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Særlige forhold for systemer med gruppestyring eller 
styresystem med to fjernbetjeninger

Dette system har yderligere to styresystemer foruden den indivi-
duelle styring (hvor én fjernbetjening styrer én indendørsenhed).
Sørg for, at følgende er opfyldt, hvis der er tale om en enhed med
følgende styresystem.

■ Gruppestyring
Én fjernbetjening styrer op til 16 indendørsenheder. Alle
indendørsenheder er indstillet ens.

■ Styresystem med to fjernbetjeninger
To fjernbetjeninger betjener en indendørsenhed (ved gruppe-
betjening, en gruppe indendørsenheder). Enheden styres
individuelt.

OPTIMALE DRIFTSFORHOLD

Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer
korrekt.

■ Juster luftudblæsningen korrekt, og undgå at luften blæser
direkte på personer i lokalet.

■ Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå
overdreven opvarmning eller køling.

■ Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af
gardiner eller persienner.

■ Man skal ventilere ofte.
Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation

■ Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil
luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af
køle- eller varmeeffekten.

■ Placer aldrig ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan
forårsage en forringelse af effekten eller stoppe funktionen.

■ Sluk for enhedens strømforsyning, hvis enheden ikke bruges i
længere perioder. Hvis kontakten er tændt, bruges der strøm.
Tænd for strømforsyningen 6 timer før genstart af enheden for at
sikre jævn kørsel. (Se under "Driftsprocedure" på side 3.)

■ Bed en kvalificeret servicetekniker om at rense luftfiltret, når

displayet viser " " (tid til at rense luftfilter). (Se under

"Vedligeholdelse" på side 5.)

■ Hold indendørsenheden og fjernbetjeningen mindst 1 m væk fra
tv- og radioapparater, stereoanlæg og andet lignende udstyr.
Hvis ikke, kan der dannes statiske eller forvrængede billeder.

■ Det tager tid, før rumtemperaturen har nået den indstillede
værdi.
Vi anbefaler, at man starter anlægget i forvejen med brug af
timeren.

VEDLIGEHOLDELSE

Sådan renses luftfilteret

Om Daikin-filtre med lang levetid

Rens luftfilteret, når displayet viser " " (tid til rensning af luftfilter)
(Luftfilteret er tilbehør).

Rens enheden hyppigere, hvis den er i et lokale, hvor luften er meget
forurenet.

(Som en tommelfingerregel skal du rense filteret en gang hvert halve
år).

1 Fjern luftfiltrene.

2 Rens luftfilteret.

Benyt en støvsuger eller vask luftfilteret med vand.

Brug en blød børste og et neutralt rensemiddel til rensning af
luftfilteret.
Fjern vandet og lad filteret tørre i skyggen.

3 Fastgør luftfilteret.

4 Tryk på FILTER SIGN RESET-knappen på fjernbetjeningen
(nulstilling).

Displayet " " (TIME TO CLEAN AIR FILTER) forsvinder.

Om andre luftfiltre

Rens luftfilteret med brug af en passende metode.

Således rengøres luftudtaget

1 Rengør med en blød klud.

2 Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er svært at fjerne
pletter.

BEMÆRK Kontakt Daikin-forhandleren, hvis du vil ændre
sammensætningen eller indstillingen af gruppe-
styring og systemer med to fjernbetjeninger.

■ VEDLIGEHOLDELSE MÅ KUN UDFØRES AF
KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

■ FØR DER ETABLERES ADGANG TIL ELEKTRISKE
KLEMRÆKKER, SKAL ALLE STRØMFORSYNINGS-
KREDSE AFBRYDES.

■ BRUG IKKE VAND ELLER LUFT PÅ 50°C ELLER
DEROVER TIL RENSNING AF LUFTFILTRE.

BEMÆRK Fjern ikke luftfilteret undtagen for at rense det.
Unødvendig berøring kan skade filteret.

BEMÆRK ■ Brug aldrig benzin, benzen, fortynder,
polerepulver eller flydende insektdræbende
midler. Det kan forårsage misfarvning eller
vridning.

■ Lad aldrig enheden blive våd. Det kan forårsage
elektrisk stød eller brand.
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FØLGENDE SYMPTOMER SKYLDES IKKE 
SYSTEMFEJL

Systemet kører ikke

■ Systemet starter ikke omgående, når man trykker på ON/OFF-
knappen på fjernbetjeningen.
Hvis driftslampen lyser, er systemet i normal tilstand.
Hvis systemet lige er slukket forinden, starter det først op igen
5 minutter efter, at det blev tændt, for at undgå overbelastning af
kompressorens motor. Samme opstartsforsinkelse opstår, når
knappen til valg af funktion har været anvendt.

■ Hvis systemet viser " " (kontrolleret omskiftning) og
man trykker på knappen, vil displayet blinke i få sekunder.
Dette viser, at enheden styres af centralstyringen.
Det blinkende display viser, at man ikke kan anvende
fjernbetjeningen.

■ Systemet starter ikke med det samme, når der tændes for
strømmen.
Vent et minut, indtil mikroprocessoren er klar.

Der kan ikke skiftes mellem køling/opvarmning

■ Hvis displayet viser  (kontrolleret omkobling), viser
det, at dette er en sekundær fjernbetjening.

■ Hvis fjernbetjeningens køle-/varmeomskifterkontakt er

installeret, og displayet viser " " (kontrolleret
omskiftning).
Dette skyldes, at køle-/varmeomskifteren styres af fjern-
betjeningens køle-/varmeomskifterkontakt. Spørg din Daikin-
forhandler, hvor fjernbetjeningskontakten er installeret.

Ventilation er mulig, men køling og opvarmning kører 
ikke.

■ Når udendørstemperaturen overskrider betingelserne for
anvendelse, skifter enheden automatisk til ventilation fra køling
eller opvarmning.

Der kommer ingen luft ud

■ Udendørstemperaturen er faldet til 0°C eller lavere under
"køling" eller "ventilation".
Ventilatoren standser automatisk på grund af udendørs-
temperaturen.

Der kommer en hvid tåge ud af en enhed

Enhed til behandling af udendørs luft

■ Hvis luftfugtigheden er høj under køling
Hvis indendørsenhedens indre dele er meget forurenede, bliver
temperaturen i rummet uens. Det er nødvendigt at rense
enhedens indre dele. Spørg Daikin-forhandleren hvordan.
Arbejdet må kun udføres af en uddannet servicetekniker.

■ Umiddelbart efter at kølingen er standset, og hvis udendørs-
temperaturen og luftfugtigheden er lav
Dette skyldes, at varm kølegas siver tilbage i enheden og
danner damp.

Enhed til behandling af udendørs luft, udendørsenhed

■ Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning.
Fugt, som er dannet under afrimningen, bliver til damp og
blæses ud.

Larm fra systemet

Enhed til behandling af udendørs luft

■ Der høres en "zeen"-lyd umiddelbart efter, strømforsyningen er
tilsluttet.
Den elektroniske ekspansionsventil i en enhed sætter i gang og
frembringer denne støj. Styrken vil aftage i løbet af et minut.

■ Der høres en konstant lav "shah"-lyd, når systemet køler eller
ved stop.
Denne lyd høres, når drænpumpen (tilbehør) arbejder.

■ Der høres en knirkende "pishi-pishi"-lyd, når systemet stopper
efter opvarmning.
Udvidelse og sammentrækning af plasticdele forårsaget af
temperaturforandringer frembringer denne lyd.

■ Der høres en lav "sah", "choro-choro"-lyd, når enheden er
standset.
Denne lyd høres, når den anden enhed arbejder. En lille
mængde kølevæske bliver ved med at flyde for at undgå, at olie
eller kølevæske forbliver i systemet.

Enhed til behandling af udendørs luft, udendørsenhed

■ Der høres en konstant lav hvislende lyd, når systemet køler eller
afrimer
Dette er lyden af kølegas, der flyder gennem systemet.

■ Der høres en hvislende lyd ved start eller umiddelbart efter
standsning eller ved afrimning
Dette er lyden af kølevæske, som skyldes standsning af eller
ændringer i gennemstrømningen.

Udendørsenhed

■ Når lyden af driftsstøjen ændres.
Dette skyldes ændring af frekvens.

Der trænger støv ud af enheden

■ Hvis enheden anvendes efter lang tids stilstand.
Dette skyldes, at der er støv i enheden.

Enhederne kan afgive lugt

■ Enheden kan absorbere lugt fra udendørs luft.

Udendørsenhedens ventilator roterer ikke

■ Under drift
Ventilatorens hastighed er styret for at optimere driften.

Displayet viser " "

■ Dette er tilfældet, umiddelbart efter at strømforsyningen er
tilsluttet, og det betyder, at fjernbetjeningen er i normal tilstand.
Dette fortsætter et minut.

Kompressoren i udendørsenheden standser ikke efter 
kort opvarmning

■ Dette er for at forhindre olie og kølevæske i at blive i
kompressoren. Enheden standser efter 5 til 10 minutter.

Indersiden af udendørsenheden er varm, selvom 
enheden er standset

■ Dette skyldes, at krumtaphusets varmelegeme varmer
kompressoren op, så den kan starte jævnt.
Betjeningsvejledning
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FEJLFINDING

Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af følgende
fejlfunktioner, og kontakt din Daikinforhandler.

Systemet skal repareres af en uddannet servicetekniker:

■ Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, afbryder eller en
jordafledningsafbryder aktivers hyppigt, eller hvis ON/OFF-
knappen ikke fungerer korrekt
Gør følgende: Afbryd strømforsyningen.

■ Hvis der lækker vand fra enheden
Gør følgende: Stands driften.

■ Hvis displayet med  eller enhedens nummer vises
eller driftslampen blinker, og der fremkommer en fejlkode. (Se
figur 9)

Gør følgende: Kontakt Daikin-forhandleren og oplys fejlkoden.

Undersøg systemet i henhold til de følgende procedurer, hvis
det ikke fungerer ordentligt, bortset fra de ovenfor nævnte
eksempler, og hvis ingen af de ovenfor nævnte fejlfunktioner
forekommer.

1. Hvis systemet slet ikke fungerer.

■ Se efter, om der er strømfejl.
Vent, til strømforsyningen er genoprettet. Hvis der opstår
strømfejl under drift, vil systemet automatisk genstarte,
umiddelbart efter, at strømforsyningen er retableret.

■ Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller at en
afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller tilbagestil
afbryderen om nødvendigt.

2. Hvis systemet kører 'kun ventilation', men standser, så snart det
begynder opvarmning eller køling

■ Kontrollér, om luftindtag eller -udtag på udendørsenheden
eller på enheden til behandling af udendørs luft er blokeret.
Fjern enhver hindring og sørg for fri gennemgang.

■ Se efter, om displayet på fjernbetjeningen viser " " (tid til

at rense luftfilter). (Se under "Vedligeholdelse" på side 5.)

3. Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig

■ Kontrollér, om luftindtaget eller -udtaget på udendørs-
enheden eller på enheder til behandling af udendørs luft er
blokeret.
Fjern enhver hindring og sørg for fri gennemgang.

■ Kontrollér, om luftfiltret er tilstoppet. (Se under
"Vedligeholdelse" på side 5.)

BEMÆRKNINGER

1 Kontroldisplay

2 Nummeret på den enhed, hvori der fremkommer en driftsfejl

3 Driftslampe

4 Fejlkode

TEST
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